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Vec
Surveillance akútnych chabých obŕn v Slovenskej republike - usmernenie

Vážení regionálni hygienici,

jednou z podmienok udržania stavu bez poliomyelitídy v Európskom regióne je
v každej krajine, vrátane Slovenska, dobre fungujúca surveillance poliomyelitídy, ktorej
esenciálnou súčasťou je surveillance akútnych chabých obŕn (ACHO), t. j. paretických
poliomyelitídu napodobňujúcich ochorení.

Európska regionálna certifikačnej komisia (RCC) pre eradikáciu poliomyelitídy na
základe dokumentácie o aktivite polio eradikačných opatrení na Slovensku v roku 2012 nás
hodnotila ako krajinu s nízkym rizikom prenosu divých poliovírusov, ale poukázala na
nutnosť zlepšiť surveillance ACHO. V roku 2012 u detí do 15 rokov pre ACHO boli
vyšetrované len 2 prípady. V tomto roku Svetová zdravotnicka organizácia (SZO) upozornila
na riziko šírenia poliovírusu 1 z Izraela, kde z odpadových vôd bol opakovane izolovaný tento
poliovírus. Súčasná situácia v surveillance poliomyelitídy v Slovenskej republike vyžaduje
dôslednejšie požadovať a kontrolovať plnenie jej jednotlivých úloh. Tieto úlohy sú u nás
detailne rozpracované, avšak ich praktická realizácia viazne už pri prvom základnom kroku,
a to je dôsledné hlásenie ACHO príslušnými klinickými pracovníkmi v zmysle § 52, ods. 5,
písm. a) zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Podobná situácia sa týka aj včasnosti a kompletnosti odberov
vzoriek stolíc od chorých na tieto ochorenia a ich zasielanie na virologické vyšetrovania do
príslušných virologických laboratórií.

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti si Vás týmto dovoľujeme požiadať, aby sa
epidemiológovia regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike
opakovane aktívne kontaktovali s klinikmi (infektológrni, neurológmi a pediatrami)
a upozornili ich na dodržiavanie hlásenia a virologického vyšetrovania chorých s paretickými
ochoreniami v zmysle Odborného usmernenia na vykonávanie surveillance akútnych chabých
obŕn v Slovenskej republike, uverejneného vo Vestníku MZ SR 2000, čiastka 13 - 15, kde
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v prílohe 1 sú uvedené Pokyny pre odber a transport biologického materiálu od chorých
s akútnou chabo u obrnou.
Biologický materiál na izoláciu poliovírusov a iných enterálnych vírusov od chorých na
ACH O (dve vzorky stolice odo brané do 14 dní od vzniku parézy v intervale najmenej 24
hodín) je potrebné zasielať na virologické vyšetrenie do jedného z troch virologických
laboratórií v Slovenskej republike na nasledovné adresy:

Národné referenčné centrum (NRC) pre poliomyelitídu
Mgr. Katarína Pastuchová
poverená zodpovednosťou za odborné činnosti NRC pre poliomyelitídu
Trnavská 52,
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)
826 45 Bratislava

Virologické laboratórium RÚVZ Banská Bystrica,
RNDr. Jozef Strhársky, PhD.
vedúci odboru lekárskej mikrobiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 25,
975 56 Banská Bystrica

Virologické laboratórium RÚVZ Košice
MUDr. Viera Lengyelová
vedúca odboru lekárskej mikrobiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach,
Ipeľská l, 040 20 Košice

Všetky uvedené virologické pracoviská splňajú biobezpečnostné podmienky BSL2/ polio
a vzorky biologického materiálu od chorých s ACHO sa vyšetrujú podľa záväzných
štandardných metodík SZO.

Sme presvedčení, že dôsledná realizácia vykonávaných aktivít surveillance
poliomyelitídy umožní udržať "polio free" status v Slovenskej republike, včas detekovať
prípadný import divého poliovírusu a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu.

Na vedomie:

Prof. MUDr. ~ný, PhD
hlavný hygienik Slovenskej republiky

CRAO VEREJNÉHO ZDRAVOTNíCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

826 45 Bratislava, Trnavská cesta 52
doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc., predsedkyňa Národnej 1"komisie pre certifikáciu
eradikácie poliomyelitídy v Slovenskej republike, Ústav epidemiológie LFUK, Špitálska 24,
813 72 Bratislava

S pozdravom

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc., prednosta Kliniky infektológie a geografickej medicíny,
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F sP akademika L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava

prof. MUDr. Peter Kukumberg PhD. prednosta II. eurologickej kliniky F sP akademika
L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., člen Výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti,
člen árodnej komisie pre certifikáciu eradikácie poliomyelitídy v Slovenskej republike,
klinika detí a dorastu sP F. D. Roosevelta, ám. Ľ. Svobodu l, 975 17 Banská Bystrica

prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., člen árodnej komisie pre certifikáciu eradikácie
poliomyelitídy v Slovenskej republike, Slovenská akadémia vied, Virologický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9,845 05 Bratislava

Mgr. Katarína Pastuchová, poverená zodpovednosťou za odborné činnosti NRC pre
poliomyelitídu, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská 52, 826 45
Bratislava

RNDr. Jozef Strhársky , PhD., vedúci odboru lekárskej mikrobiológie, Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 25, 97656, Banská
Bystrica

MUDr. Viera Lengyelová, vedúca odboru lekárskej mikrobiológie Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská l, 040 20 Košice
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